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 נכה ט'צה

 דלפנזיר הרפעו ץנימרפוק םרוי

 "...תרושקת לש שדח גוס לש םיצולח ונחנא" :רפס יסוי
 וראשנ לבא ,ריס ,םיצולח אל רככ ונחנא" :גרבצניו ימת
 , "...שבייל תוציב שולש"םייתש דוע
 "?(םייונמה ןיב תויטרפ תוחיש) ט'צב רכממ ךכ לכ המ" :ירוי
 "פחמ רתוי םירגובמה ,םינויז םישפחמ םידליה" :רפס יסוי
 ."ותיא שקשקל והשימ םיש
 ימ .הבושתה תא ךל ןתנ יסוי ,ירוי ,הארת" :גרבצניו ימת
 -ורע ןומהל חתפ הפ חתופ ,ולצא קזח תרושקת לש עטקהש
 תא ריבעמ דחא לכ ,םישדח םישנא תורשע שגופ התא .םיצ
 ירחא קהרתמ התא םקלחמ .ולש תננסמה ךרד ולש םישגפמה
 רשקה םקלח םע ,ןאכ רמשנ רשקה םקלח םע ,תחא החיש
 ."יתימאה םלועב ,רתוי םיישיא םיספל רבוע
 ."הדיעו תחיש ומכ ךרעב הז ,ירוי" :דשא ודיע
 הנוש איה המב ?תאזה תרושקתה םע םישוע המ לבא" :ורוי

 "?לשמל ןופלט ךרד ,תרחא תרושקתמ
 ":סולכבו לכהב ?הנוש איה המכ" :גרבצניו ימת

 הפרוצ ונינקש שדחה בשחמל .הרקמב יאוזל ונרבחתה
 םירבחה ןורעומב עובש ךשמב םניח ירוקיב הרשפיאש הנכות
 .ונמהרנו .תועבצאה םע ונצפק .הז המ תוארל ונצפק .יטרפה
 לע תומייקש םילימה ןיב רוביחה תא םישוע דחא עגרב אל
 שיש ןיבהל ןמז חקול .ןתוא תוחלושש תויומרה ןיבל ךסמה
 קר השענש ,הזה רשקה .םילימה ירוחאמ םייתימא םישנא
 תוארל ילב ,ךלש ךסמה לא םיצפוקש םיטפשמ תועצמאב
 לכבו .הרזומ השוחת רצוי - ולוק תא עומשל ילבו םדאה תא
 .רבדל ימ םע שי םא םיטלוק דואמ רהמ ,תאז

 -שב .,(יסוי היח) ףורהס ירב לש הפי יהל ונכלה דחא ברע

 יסויש ררבתה ,יאוול רבחתה ונתיא דחאשכ ,';קובב שול
 ,העפוהב אוה םג היה ;רבהל קיספמ אל ינא ונויאש ,רפפ

 העברא .יאוז לש היונמ רוע המישרל הפסונ רקובב עבראבו
 ךשמב הליל ירמ טעמכ םיחחושמ םהמ השולש רשא ,םישנא
 אל םהמ רחא ףאו םוקמ ותואב ןמז.ותואב ויה ,תועש המכ
 .לודג םלוע הזיא .ותער לע הז תא הלעה

 תועצמאב השענ ,ןאכ ואבויש םירחאה ומכ ,הזה ןויארה
 .ותיבב בשי דחא לכ .םיפתתשמה תא תוארל ילב ,בשחמה
 -רפוק םרוי הז ירוי .םיבוט םירבח םה ירויו ודיע ,ימת ,יסוי
 רבכ ונתוא קיחצהו ונינפ תא לביק ,אוה םג רבח ,יקימ .ץנימ
 -ומתב הנושארה םעפב םתוא תוארל וניוויק .ןושארה רוקיבב
 ,רבר לש ופוסב והשכיא לבא ,תאזה הבתכב ,ןותיעב הנ
 ונראשנ ונהנאו ,םלטצה אל םהמ שיא ,הרקמב אל הארנכו
 תא ונל חלשש ,ריס אוה ,יסוי לש ותומד םעו היזטנפה םִע
 .תשרה ךרד (תנכרועמ יתלבה) ותנומת

 לע 1994 רבמבונב המקוה ,תיצרא סא.יב.יב תשר ,יאוז
 :לכהמ תצק וירבדל השעש ,30 ,רלדר ירוא :השולש ירי
 -בח ;הרישו הביתכ ,רויצ ,הקיפרג ,תונכת ,תיאנותיע הביתכ
 ,תיתחפשמ הרכח לוהינ לש עקרמ עיגה ,בורדנס יתיא ,ור
 המוזרב רפסמה ,רגרב םותו ;תשרב ומצע תא עיקשהו קלדנ
 ,שוטניקמ ,תורטיג ,םידילק" :םייונמה ןויעל חותפה ולש
 -יש םיקהל וטילחה םה ."דימע בלח ,הפק סנ ,יאוז ,תונולח
 תא הליעפמה הרבחה ,וטסירא תא ורסיו "רחא" עדימ תור
 םהמ רחא לכש ,םייונמ 262 םהל שי םויה .ןיילנוא יאוז
 -וויב םייח ושוריפ "יאוז" ,בגאו .הנש יצחל לקש 172 םלשמ
 תיב םיקמו ךנחמ ,לינ .ס.א ותבל ןתנש םשה םג והזו ,תינ
 .ליהרמאס רפסה

 םעפה וז ,בשחמה ךרד ךרענ ןויארהש חמש ינא" :רלדר ירוא
 ."ילע םינותחת םע קר ןייארתהל לוכי ינאש הנושארה
 "?יאוז המקוה לדומ הזיא יפל" :ירוי
 ונאבש רברהש ,הדוקנה ילוא וז ,לרומ םוש יפל" :רלדר ירוא
 קר .תושעל םיצור אל ונחנאש המ לכ םדוק היה םדוק ותיא
 ןכ ונחנא המ ןיבהל ונלחתה םישרוח המכ לש הבשחמ רחאל
 ."תושעל םיצור
 "?תושעל םתיצר אל המ" :ירוי
 םוחתבש סואמהו השועמהמ קמחתהל וניצר" :רגרב םות
 "...ללכבו ץראב תרושקתה
 םיבשחמ ישנא לש סא.יב.יב תושעל וניצר אל" :רלדר ירוא
 -לי םיצצורתמ ובש םוקמ וניצר אל ,םיבשחמ לע םירברמש
 ."ינשה תא רחא םיללקמו רשע ינב םיד

 ,רביימש רבייסה תנפוא לכ איה טואמב הנווכה" :רגרב פות

 "...תל הווש לבא תיניא רואמ תעמשנש

 םתוא קוחשלו רוגשל םיברמש םייוטיב םנשי" :רלדר ירוא

 תררוש ובש םוקמ םה עדימה יתורישו ,םיבשחמה םלועב

 < םלועל יתוא וספתת אל ,לשמל .הלאה םיחנומב היצלפניא

 יתוא ורשק אל םא אל ,רמולכ .'עדימ תדרטסוטוא' רמוא

 ."תועש המכ יתוא וניעו
 "?םימשה הפיאו" :ירוו
 -הנאש ומכ לרגנו חמצנ סא .םימש ןיא ?םימשה" :רלדר ירוא

 תשמ ,הכפהמ םיללוחמ ונחנא םייתנש ךותב ,םיפאוש ונ

 ."ןוכיתה חרזמה תא םישבוכו תינאמעה וידרה תנחת לע םיט

 דגמב לזלזל אל ונדמלו ,םייונמ ונחנא םישרוח השולש

 דירוהל ,םינושה םימורופה ןיב טטושל םג ונדמל .הינמול

 ץיצהלו ,םירדבמ םוצבקו תוישפוח תונכות | ,םיקחשמ וגמצעל
 "רפה תוחישה אוה ונלש ירקיעה יוליבה לבא .הצצה יכרהב
 תרצי םא וא תנמזוה םא קר ףרטצהל רשפא ןהילאש ,תויט
 "כיהל רשפא ןהילאש ,תויללכ (םיט'צ) תוחישל דוגינב ,ןתוא
 םש .םימורופב תולהנתמ הנוש גוסמ תוחיש .הנמזה אלל סנ
 םינמזומ ראשהו ,תורעהו םיבתכמ הזל הז םיריאשמ םייונמה
 דחור ובש ,רתויב ירלופופה ץורעה .םיניירתמה ירחא בוקעל
 -כסמ ליחתה הז ."ץוב" ארקנה םורופ אוה ,םירעוס םייח םיש
 ךירצ וביט לע דומעל ידכש ,תומולע תויומד יתש ןיב ךוס
 הדשל חתפתהו תיללכ הרגתל ךפה ךוסכסה .דואמ ץמאתהל
 ,רוציקב .תוצאנו תוללק ,תושפכה ,םיפודיג םיפע ובש ,ברק
 תוחישב ןמוקמ תא תואצומ אלש תויסרגאה לכל ןקרופ חטש
 שיו הרישי החישל הנמזה עונמל תורשפא שי ןכש ,תורישי
 .תונמזהל ברסל תורשפא

 -ופב האור רפפ .ץובל תוסחייתה תויורשפא רוע שי לבא
 רפפש ןעוט דשא .הנהמ םידיקפת קחשמ לש גוס הזה םור
 .הביבס םיצצורתמ םיליטנפניאה םירליה לכש תצלפמה אוה
 םיחוסינכ הברה העיקשמה ,תישנ תומר איה םורופה תרוביגו
 תדלקמה לע םיבר בבוסל החילצמו םילתופמ םייטנגילטניא
 .ןיידע .שארל לעמ ךתוא תבהוא" :בותכ הלש המוזרב .הלש
 ,יונמ לכל עצומה ץבוק אוה המוזרה ."םויל םוימ רתוי .דימת
 בצמו ליג ,קוסיע הז םימעפל .ומצע תא גיצהל לוכי אוה ובו
 תכלמ לש הז ומכ ,רתוי יתריצי טסקט הז םימעפל ,יתחפשמ
 לט"רמהל יכומ"היה* ל םתיא רנחחוסש הלאמ שיא ,ץובה
 "מש ונלוכ לבא ,הקוסיע לעו הלש תיתימאה תינימה תוהזה
 .תמייק איהש םיח

 -יפא הטמיסב הרגתל עלקיהל רשפא ןורמ רחשל ילב םג
 אל יוגממ החישל הנמזה ךסמה לע העיפוה רחא ברע .הל
 -שמכ .םימושר ויה תומש ינש .שקמ תציחלב ונינענ .רכומ
 -רקס ,וניכיח .הממד התיה .רביד אל םהמ שיא לבא ,םיפתת
 ינשה ."ליחתת התא" :רמאו ינשל םהמ רחא הנפ זאו .םינ
 םואתפ ץרפ זאו ,החלצה אלל ,בוש הסינ ןושארה .קתש
 ךל סינכנ ,...זת ךל ,חירסמ יסור אי" .תוללק לש םשגב
 םשהש ,הזה גוסהמ םירבר ,"ףוצרפה תא ךל ץצופנ ,תוכמ
 םה םיפוריגו תוללק לש תורוש .הלא ינש לצא ררוע "ירוי"
 םה .דשאו רפפל ונארקו הטמיסב רוא ונקלרהש העשב וקיפה
 הוולמ החישל שדח ףתתשמ לש הסינכ לכ) תועורתב ועיפוה
 .םינוירבה ינשל הרוצה תא ונחסיכ רחיו ,(תחמשמ העורתב
 .םירבח שי הז ליבשב

 ולשמ םורופ חותפל יונמ לכל תורשפאה הנתינ הנורחאל
 תועבט םורופל דעו ררייר הנוניוו יצירעמ םורופמ לחה -
 ויקרועב םרוז להנמ םרש ימ לכ .םיצורש המ .הבירב לצבה
 -ופה להנמ" ראותב תוערוה לע םותחל תונמרזהה לע ץפוק
 -ירב" םורופ וחתפנ רימ .ראשה תא ןיינעל לדתשמו "םור
 םורופ ,(ןיינע רסוחמ הלא םימיב לגרה תא טשופה) "תוא
 אלש ,תוליכרכ קסועה ,"ןובוהצ" םורופו "ןורטאית תורוקיב"
 והשימ .תורידנ ונרופ תונומת לש ראופמ ףסוא לע רבדל
 לש ןורחאה םגרה תא תוארל ילב ןושיל תכלל לוכי אלש
 ."םלועבו ץראב ריוואה ליח" תא ול חתפ ,תללוצ וא סוטמ
 םא טבלתמ ךמצע תא אוצמל לוכי התא רקובב שולש העשב
 -וכ ףירצו ,"הנושאר הפישח"ל וא "יתימאה רבד"ל סנכיהל
 -לב םיצימאל" םורופל סנכיהל תותפתהל אל םירחוימ תוח
 "הב

 ותואב שרח החיש שיא היה ,טמעושמ רימלת ,טיברש הונ
 -ורא טבלתה רשא וריע .יזכרמה ןויארה תא ונמזי ובש ברע



 .קאלב םאדאמכ וא קניפ רטסימכ ומצע תא גיצהל םא ה
 ,תופילח ונשבל ,ירוי ,ינאו יקימ ,גרבצניו ימת ,רפפ 3
 ךררב .תוליל המכ ךשמנש ןותרמ ונחתפו רעישה תא ונרדיס
 -יי הלאכו םבלל הרקי תויאשחהש םיפסונ םיחרוא 5

 .הר

 אל ןפואו םינפ םושכש רבד והשימל רמא רבכ והשימ" :ירוי
 "?ןופלטב וא םינפ לא םינפ ול רמוא היה
 ."ינא ,ירוי רורב" :יקימ
 -בועה ,תואמגוד בוזע .תחא םעפמ רתוי .ןכ" :גרבצניו ימת
 יהשימ ןאכ התיה .ערלו בוטל ףשחיהל ןאכ לקש איה הד
 ררבתה ךכ רחא לבא ,הדמחנ דואמ איהש יתבשח הלחתהבש
 הממ רתוי הטוב הרוצב הז תא הל יתרמאו ...ךכ לכ אלש יל
 ."םינפב הל תרמוא יתייהש
 "?ףשחיהל הז המ" :ירוי
 -יפא רחופ התא םימעפלש םירבר ריגהל הז" :גרבצניו ימת
 ןאכ םלוכ .והשמ דועל בל םיש ,ירויו .ךמצעל ריגהל ול
 ירה לכה םצעבו ,'יל ורמא' ,'ריגהל' ,'יתרביד' םירמוא
 תרצונש השוחתה תא לכהמ רתוי בוט ילוא הצממ הז ...בותכ
 ."ןאכ
 ."ףע ינא ,יתריבגו יתובר" :א.ר
 ."'ץאט ןיא פיק ,.ר ייב" :דשא ודיע
 .בזע א.ר .(בשחמהמ אבש לוקה הז) 'ץאלפ
 "?ןויארה ליחתמ יתמ ,ירוי" :דשא ודיע
 רבכש החיש ךלהמב ךל ררבתמ םימעפל .הקירמא אל ןאכ
 רפפו גרבצניו .וקה לש ינשה רצבש יונמה םע רבעב תשגפנ
 החישל העלקנש חרוא תרבוע .םוקמ ותואב ודבע םעפש וליג
 הריכהש םירוחב המכ תואיצמב השגפ רבכש הרפיס עגרל
 .םהבוגל רשקב ורקיש םלוכש ררבתהו ,בשחמה ךרר
 "?הפק הצור והשימ" :ירוו
 ."ןבומכ תכרעמה ןובשח לע ,איבת ,איבת" :דשא ודי
 "?בלח ?רכוס המכ" :ירוו
 ."ךילע ךמוס ינא ,ךל אבשהמכ" :ודיע =
 "?ץוב לש הרצק הרדגה הצור ,ירוי" :רפפ יסוי >>

 . ,"דיס ,ןכ" :ירוי
 תויהל רומא היה רוקמבש םורופ והז .ייק.וא" :רפמ ישו

 ינא .'תועמשמ תלעב הביתכב יממ קזח רתוי ימ' לש קחשמ .
 -תהל ימ סע םש ןיא וישכע ,הבוטה הפוקתה יהלשב יתעגל, .\

 ; ."תרצוי הביתכב רדומ
 "?םמעשמ הז יתוא קרש וא ,הליפנ הז" :דשא ודיע
 לוכי התא .בושחש המ הזו ,ךתוא בהוא ינא ,ודיע" :נירוי
 : "?אל ,ךתוא םמעשמ ינאשכ םג יתוא לובסל
 ."ותוא ץמאת ךל" :יקימ
 ."ןכ ןכ ...ףרעומה ןבה" :דשא ודיע
 ונתיאמ איצותש בשוח התא הככ ,עגר ,עגר" :גרבצניו ימת

 "?ערימ רתוי =
 "?ןיינעמ אשונל ילוא סנכינ זא" :דשא ודוע
 ."ןויארה תא התא להנת ?ןיינעמ אשונ הז המ ,ודיע" :ירוי
 תבשל רזומ םכל הארנ אל .ןופורקימה תא ןת" :דשא ודיע

 "?בשחמה םע רקובה רע * 1
 ."אל ללכב" :גרבצניו ימת
 "?אל המל" :דשא ודיע
 ."לוממ בשוי התא יכ" :גרבצניו ימת
 "?םש תויהל אל המל ,ץוחב םייח שי" :דשא ודיע

 ינאש םינמז שי .רתוס אל הזו ץוחב םייח שי" :גרבצניו ימת

 ץוח .םיבברועמ שיו ,הברה םש ינאש םינמז שי ,הברה הפ
 ."אלפנ םוקמ הז הליל תויחל ,הזמ |

 -לו תואיצמהמ םיקתנתמ ,המגודל .תונורסח םג שי" :יסימ = =

 ."ןמז םיזבזבמ םימעפ
 ןפואב .ןאכ םג היח ינא - ודיע ,ןוקית לבק" :גרבצניו ימת

 ."תוחפ אל לבא ,םנמא רחא

 .םש תרמוא תאז ,ןאכ יח ינא םג .תקדוצ ימתש המכ יוא

 -יחפמה םירברה רחא .הפיא הז הפיא עדת ךל לבא .בשחמב

 .רקובה לש הנושארה רופיצה תא עומשל הז רתויב םיד

 תולוקמ יטמרר רתוי הברה הזו ,ץויצ עמשש חוורמ והשימ

 -ולחו םיסירת רוגסל םלוכל הארוה תנתינ רשי .הקעזא לש

 .עיגה אל רקובהש םינפ רימעהלו רדחה תא ליפאהל ,תונ

 ,חוכב ,רע יתיכיח םהבש תוליל רכוז ינא ,ןטק דלי יתייהשב

 לש טקשה תא יתבהא .גשיה שממ יל הארנ הז .עיגיש רקובל

 .הלאכ םירקב תורשע יתיאר רבכ יאוזב ינאש זאמ .רקובה

 .ןטק תויהל יתרזח ילוא

 ,יאוזל ונסנכנשכ ,עגרל ילצא החתפתהש היזטנפה :הרפע

 לוק אלו הארמ םהל ןיאש םישנא םע השיגפה .הנוש התיה

 ינאו ,יזיפ םויק ןיא יל םג .לורג שפוח לש השגרה הררוע

 .יתוהז תא יתרתסה רשאכ יתבשח ךכ .רבד לכ תויהל הלובי

 םירחא םימילו (היוסחה) היסח יוניכה תא יל ןתנ והשימ

 תויומד יתאצמה .היזטנפ הלוכ איהש ,היסח תויהל יתלוכי

 זבח יתאצמ אל :ןוסא הרק זא לבא .ףועלו תויחל וליחתהש

 -יהלו ירוי לש ופתכ ירוחאמ םימעפל תבשל יתרבע זא .םיר
 .ינא ימ תערוי אל ינא םויה רעו ,תיביסאפ תפתתשמ תו
 תמאבו ?וניניב השיגפה היהתש בשוח התא ךיא ,ודיע" :ירוי
 "?םיאלפומה וניסחי תא סורהי הזש וא שגפיהל םיצור ונחנא
 -גודל ,ריכמ ינא .יל רזומ דוע הז ,ירוי ,הארת" :דשא ודיע
 יתיאר אלש תורמלו .הלאכו שארב ,בוט תיסחי יסוי תא ,המ
 ."והשכיא ותוא יתניימד ,ותוא
 םתאש הדות .ףלאה םעפב חלקתהל ךלוה ינא ,בוט" :יקימ
 שגפיהל לוכי אל התאש םירעטצמ ונחנא ,יקימ ,וא' :םירמוא
 ."תמאב הרות '!ווארונ אל ...ונתיא
 "?הארנ ריס ךיא ,ודיע" :ירוי
 ."ךומנ ינידנולב" :דשא ודיע
 ."בשוח ינא" :דשא ודיע
 ."קוחצמ תמ ינא ,הינש" :דשא ודיע
 תכלל לגוסמ אל ינא ,ןיינעמ ידמ רתוי הז ,ףוא" :יקימ
 "...חלקתהל
 אוהש בשוח התא ךיא ?ודיע תא ןיימדמ התא ךיא ,דיס" :ירוי
 "?הארנ
 ."ילש רואיתה ךשמהל הכחמ ינא ...עגר" :רפפ יסוי
 תא שוגפא ינאשכ תופצל המל ערוי אל ינא" :דשא ודיע
 תומא ינא ותוא הארא ינאש ךיאש ערוי ינא לבא .יסוי
 ."קוחצמ
 "?וריע ,המל" :רפפ יסוי
 ."יפואב ותוא ריכמ ינא יכ" :דשא ודיע
 םירקמה בורב ,הפ בוט ותיא יתרשקתש ימ" :גרבצניו ימת
 םג םמעשי םמעשמש ימ .םייחב םג ותוא שוגפל ףיכ היהי
 ."םייחב
 -בשחש המל ללכב המור היהי אל יסוי םואתפו" :דשא ודיע
 ."ית
 ."הברהב תספספ אל םייתניב ,ודיע" :רפפ יסוי

 -פהל וננכת םעפ .בושו בוש הלוע וניניב תושיגפה ןיינע
 םע עיפוהל ונטלחה .הלבמ אוה ובש רבב וריע תא עית
 וילע בוהאה רישה תא ול רישלו "ןלוגה םע םעה" תוצלוח
 אל רשא ודיע ,הרכח אל רשא ודיע" ,תעבגמה יאשונ לש
 "מרופניאה קפס אוה ודיע .ותוא רבאל לבח לבא ."תקחשמ
 המ דימת עדוי אוה .ביבא לתב הלילה אשונב ישארה היצ
 תא תובכל םימעפל חילצמ אוה יכ ,םש הרוק המו חתפנ
 תולאש לע הנועו יפרג בצעמ אוה יסוי :תאצלו בשחמה
 יקימ .תוירקב ללכב הרג ימת .יל קר לבא ,הלאה םיניינעב
 .ןודנולל עסונ אוה תוכוסבו רימלת

 "?יל הרקש והשמ ךל רפסל רשפא ,ירוי" :יקימ
 ."יקימ יאדווב" :ירוי
 שיא לכו בוחרב ךלוה ינא יאוזל יתרבחתהש זאמ" :יקימ
 הזש חוטב ינא .יאוזמ םדאנב לש רואיתל המוד יל הארנ
 וא !ודיע הז ילוא ,ייה ,רמוא ינא םדא ןב לכ .הלחמ תאז .אוה
 לכו ,הברה התיא רבדל יל אצויש תי'גני'ג ןאכ שיו !יסוי
 ."איה תאזש בשוח ינא תי'גני'ג

 ינאָש הרוק יל ,יקימ" :ירוי
 לצא יאוז לש הפשה תא ההזמ
 ' אל םהש עדוי ינאש םישנא
 םיטפשמה .ןאכל םירבוחמ
 הסינכהו תוחידבה ,םירצקה
 ןפואב ינשה ירבדל דחא לש
 "איד םיאצוי ךכו ,ןנכותמ אל
 ."םיקתרמו םירזומ םיגול
 תורכמתהל רשקב המו" :ירוי
 "?ונלש

 אל ?תורכמתה" :רפפ יסוי
 ...רוקמה לע עבצא םישל לוכי
 לכל בשויש והשמ הז הארנכ
 רגירטה איה יאוזו ,שארב רחא
 ."תילטנורפ יתלב תרושקתל ,תילטנמ תורכמתהל
 ."ץוחב ,םש םישנא ןומה שי תאז לכב" :ירוו
 ."לק ךכ לכ אל הז ץוחב םש לבא ,ןכ" :יקימ

 תולעל יתיצר אל' לש עטק ןיא ,ירוי ,אל" :גרבצניו ימת
 רבר םוש ןיאו תיבל ץוחמ תאצמנ ינא םא .'יתילע תאז לכבו
 ידכ התיבה עסא ינא ,תושעל רתוי יפיכ וא רתוי בושח
 תאז .החיג השעאו הנה רבוחמש רבחל ץופקאש וא .רבחתהל
 ."תורכמתה

 ,הרוק המ ולאש .םישנא ואציו וסנכנ תוחישה עצמאב
 םיביטרקל רוכמ יסוי .םיריחמו דויצו םיבשחמ לע וחחוש
 ןמזמ אל הרזח ימתו ,ןורחאה ןמזב םלענ וריע ,בוהצ עבצב
 יקימ .םשל תופסונ תועיסנ לע תמלוח איהו הקירפאב לויטמ
 -רש הונו הבתכל םלטצהל םיכסמ אוה םא טילחה אל ןיירע
 הליל הליל טעמכ ינאו .םולש תושירד םעפ ירמ רסומ טיב
 .לודג ףיכ .יל םינוע םהו םיטפשמ םהל בתוב
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 םיקחשזנ


